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การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะแตกต่างกัน
ด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง
อาทิตย์ กลีบรัง1* จรัญ แสนราช2 และ กฤช สินธนะกุล2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะอาชีพแตกต่างกันด้วย
แผนผังจัดระเบียบตนเอง และ 2) เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดกลุ่มผู้เรียนตามรูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะอาชีพที่
แตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง วิธีการดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ของปัญหา (2) การออกแบบรูปแบบ (3) การพัฒนารูปแบบ (4) การทดลองใช้รูปแบบ และ (5) การประเมินรูปแบบการ
จัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะอาชีพที่แตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบทดสอบทีผ่ ่าน
การวิเคราะห์ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3 เครื่องมือที่ใช้ทดลองรูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มี
สมรรถนะอาชีพแตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเองคือ โปรแกรมเวกา 3.8.0 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการจัดกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีสมรรถนะอาชีพแตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง ได้รูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ประกอบด้านผู้เรียน องค์ประกอบด้านสมรรถนะ องค์ประกอบด้านการจัดกลุ่มผู้เรียน และองค์ประกอบด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการจัดกลุ่มผู้เรียนจากรูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะอาชีพแตกต่างกันด้วยแผนผัง
จัดระเบียบตนเองสามารถนํามาวิเคราะห์กลุ่มผู้เรียนเพื่อจัดกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลาย โดยเฉพาะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมศักยภาพและสมรรถนะซึ่งกันและกัน รูปแบบ
การจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะอาชีพแตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเองจึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดกระบวนการการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพได้
คําสําคัญ: การจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะแตกต่างกัน, การเรียนรู้แบบร่วมมือ
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A Synthesis of Student Grouping Model with Different Competency
Using Self-Organizing Map Technique
Arthit Kleebrung1* Charun Sanrach2 and Krich Sintanakul2
Abstract
The objectives of this research were 1) to synthesize a Student Grouping Model with Different
Competency using Self-Organizing Map Technique (SGM-DCC-SOM) 2) to analyze the result of SGM-DCCSOM. The methodology consisted of five steps: (1) problem analysis (2) model design (3) model
development (4) model test and (5) model evaluation. The sample of SGM-DCC-SOM were 100
students of certificate and diploma programs in department of Business Computer, Information
Technology, and Electronics. The research instrument used for collecting the data was Professional
Qualification Framework in System Developer Level 3 test. The research instrument used for testing the
SGM-DCC-SOM was Weka 3.8.0. The synthetic results of SGM-DCC-SOM consisted of four elements;
students, competency; clustering; and learning. The result of student analyzes by SGM-DCC-SOM
model, we can manage procedures and activities for students, especially a collaborative learning,
student and help and support each other and promoted their potentials and competency. The SGMDCC-SOM model can apply to learning activity for more efficiency of learning.
Keywords: Collaborative Learning, Self-Organizing Map, Competency
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1. บทนํา
ในโลกของการทํ างานที่ ไม่ เพี ยงแต่ ต้ อ งใช้ ความรู้
แต่ยังต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญหลายด้านที่เกิด
จากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงและการ ฝึกฝน
ผู้ประกอบอาชีพทุกคนทั้งที่มีและไม่มีคุณวุฒิการศึกษา
ในสาขานั้นๆ ล้วนมีศักยภาพในการพัฒนาความสามารถ
การทํางานด้านต่างๆในหน้าที่ของตน ซึ่งการนําความรู้
ทักษะ และความสามารถมาประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบ
อาชีพหรือเรียกว่า“สมรรถนะ” ซึ่งในแต่ละสาขาอาชีพ
อันประกอบด้วยสายงาน ที่หลากหลาย และในแต่ละสาย
งานต่างมีหลายอาชีพ แต่ละอาชีพจําเป็นต้องมีสมรรถนะ
หลายด้านซึ่ง แต่ละอาชีพมีงานในหน้าที่ที่แตกต่างกัน
ออกไป และจําเป็นต้องใช้สมรรถนะที่หลากหลายในการ
ทํางานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
การรวมตัวของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนทําให้
เกิดการเลื่อนไหลของแรงงานระหว่างกัน ประเทศไทยใน
ฐานะประเทศสมาชิ กจึ งจํ าเป็ นต้ องกํ าหนดมาตรฐาน
แรงงานของประเทศหรือกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเป็น
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแรงงาน และพัฒนาสมรรถนะ
เพื่อรองรับกับการเลื่อนไหลแรงงานได้
จากรายงานการวิจัยเรื่อง “ การศึกษาความต้องการ
กําลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนของ
ประเทศ” โดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อ
วางแผนการพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องความต้องการ
ของประเทศพบว่า ผู้จบอาชีวศึกษาขาดความสามารถ
ด้านสมรรถนะหลัก(Core Competencies)สมรรถนะ
ด้านสายงาน (Functional Competencies) [1] สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงกําหนดยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ โดยการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
เป็ นไปตามกรอบคุ ณวุ ฒิ วิ ชาชี พโดยร่ วมมื อกั บสถาน
ประกอบการพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ให้
ตรงกับสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ [2]
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มี
สมรรถนะแตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนภายใต้การทํางานร่วมกันเป็น
การพัฒนาทั้งทักษะวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
ทั ก ษะชี วิ ต เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มผู้ เ รี ย นก่ อ นการเข้ า สู่
ตลาดแรงงานต่อไป
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียนที่ มี
สมรรถนะแตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง
2.2 เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดกลุ่มผู้เรียนตามรูปแบบ
การจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะแตกต่างกันด้วยแผนผัง
จัดระเบียบตนเอง
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาที่กาํ ลัง
ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั ิการ (ทล.บ.) สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ สาขา
วิชาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 และ
ปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ธนบุรี จํานวน 30 คน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จํานวน
20 คน นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กลุ่มที่ ปวช. จํานวน 20 คน
กลุ่มที่จบ ม.6 จํานวน 20 คน นักศึกษาระดับ ปวส.
สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศ วิ ทยาลั ยอาชี วศึ กษา
ธนบุรี จํานวน 10 คน รวมทั้งสิน 100 คน
3.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะ
แตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง
ตัวแปรตาม คือ ผลการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะ
แตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ผู้วิ จัยได้ดํ าเนิ นการวิ จัยเพื่ อพัฒนารู ปแบบการจั ด
กลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะอาชีพแตกต่างกันด้วยแผนผังจัด
ระเบียบตนเอง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังแสดงในรูป
ที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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การวิเคราะห์
ปั
กรอบแนวคิด
การออกแบบ
คําจํากัดความ วัตถุประสงค์
การพัฒนา
องค์ประกอบ
การทดลอง
เทคนิควิธี

การประเมินผล

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
4.1 การวิเคราะห์ ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
สภาพการณ์ปัจจุบันโดยทําการศึกษาปัญหาจากเอกสาร
ตํ า รา งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น นโยบาย เป้ า หมาย
ยุ ทธศาสตร์ การผลิ ตและพั ฒนากํ าลั งคนอาชี วศึ กษา
พ.ศ. 2555-2569 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอน
เทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and
Applications) อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3 จากนั้นจึง
สรุปเป็นกรอบแนวคิดรูปแบบ
4.2 การออกแบบ เป็นการนํากรอบแนวคิดรูปแบบ
ที่ได้จากการวิเคราะห์มากําหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบ โดย รูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มี
สมรรถนะอาชีพแตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้าน
ผู้ เ รี ย น (Students) องค์ ป ระกอบด้ า นสมรรถนะ
(Competency) องค์ ประกอบด้ านการจั ดกลุ่ มผู้ เรี ยน
(Clustering) และองค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ (Learning)
4.3 การพัฒนา เป็นการนํารูปแบบที่ผ่านกระบวน
การออกแบบมากํ าหนดโครงสร้ างในเชิ งตรรกะ โดย
จํ า ลองรู ป แบบด้ ว ยเทคนิ ค คอมพิ ว เตอร์ อั จ ฉริ ย ะบน
โปรแกรมเวกา (Weka) ซึ่งในการพัฒนาต้องทําการศึกษา
ทดลองและเปรียบเทียบเทคนิควิธี (Algorithm) เพื่อหา
เทคนิควิธีที่ทําให้รูปแบบมีประสิทธิภาพสูงสุด
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4.4 การทดลอง เป็นการนํารูปแบบที่ผ่านการพัฒนา
แล้ วมาทดลองกั บชุ ดข้ อมู ลที่ ได้ จากจากกลุ่ มตั วอย่ าง
ได้แก่ ข้อมูลผลการทดสอบสมรรถนะของผู้เรียน โดยใช้
เทคนิ คในการจั ดกลุ่ มผู้ เรี ยนด้ วยระบบคอมพิ วเตอร์
อัจฉริยะ ซึ่งในกระบวนการทดลองได้ทําการเปรียบเทียบ
เทคนิควิธี ได้แก่ K-mean algorithm, Self-Organizing
Map เพื่อหาเทคนิควิธีที่ทําให้รูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียน
มีประสิทธิภาพสูงสุด
4.4.1 K-mean
algorithm เป็นขั้นตอน
วิ ธี การจั ดกลุ่ มโดยวิ ธี แบ่ งกั้ น (Partitioning) ระเบี ยน
ข้อมูลถูกแบ่งกั้นเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาชิกร่วมกันเลย โดยใช้
การกั้นระหว่างกลุ่มด้วยระยะทาง วิธีการ แบ่งกั้นนั้น
กําหนดให้ข้อมูล n ระเบียน แบ่งเป็น K กลุ่มที่ไม่มี
สมาชิกร่วมกัน วิธีการเกาะกลุ่ม [3] โดยใช้วิธีแบ่งกั้นมี
ขั้นตอนดังนี้
1) แบ่งกลุ่มข้อมูลเป็น k กลุ่มที่ไม่ใช่เซตว่าง
2) คํ านวณจุ ดกึ่ งกลาง (centroid) ของ
กลุ่ม โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean)
3) สํ า หรั บ แต่ ล ะระเบี ย น นํ า ระเบี ย น
เทียบกับจุดกึ่งกลาง เพื่อกําหนดกลุ่ม ให้กับระเบียน โดย
เลือกระยะจากระเบียนไปจุดกึ่งกลางที่ใกล้ที่สุด
4) วนซ้ํ าจนกระทั่งไม่มี การเปลี่ ยนกลุ่ ม
ของระเบียน หรือครบจํานวนรอบ สูงสุดที่กําหนดไว้
4.4.2 Self-Organizing Map กระบวนการ
เรียนรู้ของ SOM เกิดขึ้นจากการปรับตัวของเวคเตอร์
น้ํ าหนั กที่ มี ต่ ออิ นพุ ตเวคเตอร์ โดยเริ่ มแรกจะกํ าหนด
น้ําหนักเริ่มต้นขนาดเล็กให้กบั ทุกโหนด จากนั้นจะเริ่มต้น
กระบวนการเรียนรู้ [4], [5] ดังนี้
1) กําหนดโครงสร้างแผนผังโครงข่าย 2
มิติ
ก. กําหนดโครงข่ายในแนวแกน x, y
ข. สุ่มค่าน้ําหนักเริ่มต้นของโครงข่าย
2) นําข้อมูลเข้าสู่แผนผังโครงข่าย
3) คํานวณระยะทางระหว่างโครงข่าย
เพื่อหา “ผู้ชนะ” จากสมการ
�
�
�
� ����� , �� � ∑�������� � �� �
(1)
4) ปรับค่าน้ําหนักโครงข่ายบนแผนผัง
จากสมการ
����� ��� � ���� � ��� ��� � ���� ����
(2)
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จากสมกาาร

5) ปรับอัตราการเรียนรูรูข้ องโครงข่าย

ε��� � �� � ��� � �� �

�

��

(3)

6) ทําซ้ําข้ขอ 2 จนครบขข้อมูลนําเข้า
7) หาประสิทธิภาพของงการจัดกลุ่ม โโดย
คํานวณค่าาความผิดพลาดเฉลี่ย ดังนี้
ก. ประะมวลผลข้อมูลด้ดวยขั้นตอนวิธธีี
ของแผนผัผังจัดระเบียบตตนเอง
ข. คํานวณหาค่
น
าความมผิดพลาดเฉลี่ย
จากสมการ ����
โดยทที่

�

�

���

��� � |�� |

∙

∑�� ���‖�� � �� ‖ (4)

ค. คํานวณหาแผนผังโคครงข่ายที่ผิดพลลาด
มากที่สุดจจากสมการ
� � arg ���
� � �∑�� ���‖�� � �� ‖� (5)
โดยทที่ ��� � |�� |
ง. ทําซ้ํา 1 จนกว่า mqqe จะใกล้เคียงงกัน
4.5 การประเมินผล เป็นการหาปรระสิทธิภาพ
รูปแบบจาากการทดลอง โดยจําลองกรระบวนการทํางงาน
ของรูปแบบบบนระบบคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมเว
ว
วกา
(Weka) แและวัดประสิทธิ
ท ภาพจากคววามคลาดเคลืลื่อน
ของการจััดกลุ่มผู้เรียน
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความคลาดเค
บ
คลื่อน mqe ขออง
เทคนิควิธีการจั
า ดกลุ่มข้อมูล
K
K-mean
เทคนิค
SOM
mqqe
0.53
0.49
จากตารางที่ 1 พบว่
พ า ผลการจััดกลุ่มผู้เรียนด้ด้วย
ค
ลื่อน
เทคนิค Self-Organizinng Map มีค่าความคลาดเคลื
า ดกลุ่มด้วยเทคนิค K-meean
เฉลี่ยที่ 0.449 ซึ่งน้อยกว่าการจั
ซึ่งมีค่าความคาดเคลื่อนเเฉลี่ยที่ 0.53 ดังนั้นจึงใช้เทคคนิค
Self-Orgaanizing Map เพื่อใช้ในการจจัดกลุ่ม
5. สรุปผผลการวิจัย
5.1 ผลการสังเคราะะห์รูปแบบ ได้รูรปู แบบดังนี้
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รูปที่ 2 องค์ประกอบบของรูปแบบ
รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธธ์ของแต่ละองค์ประกอบ
ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบบด้านผู้เรียน (SStudents)
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ด้ า น ส ม ร ร ถ น ะ ( Com
mpetency)
องค์ประกอบด้านการจั
น ดกลุ่มผู้ เรียน (Clusteering) และ
องคค์ประกอบด้านกระบวนการจั
น
จัดการเรียนรู้ (LLearning)
5.1.1 องค์
อ ประกอบด้าานผู้เรียนคือข้้อมูลระดับ
คะแนนสมรรถนะะของผู้เรียนราายตามมาตรฐาานอาชีพ
5.1.2 องงค์ประกอบด้านนสมรรถนะ เป็นเครื่องมือ
ในการวั ด สมรรถถนะตามกรอ บคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ โดยใช้
แบบบทดสอบสมรรถนะสาขาซซอฟต์แวร์ประะยุกต์และ
นักพั
ก ฒนาระบบชัชั้น 3 ซึ่งประกออบด้วย 3 สมรรรถนะหลัก
และ 9 สมรรถนะะย่อย ดังแสดงงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สมรรถนะและสมรรถถนะย่อย อาชีพนันกพัฒนา
ระบบบ ชั้น 3
สมรรถนะ
สมมรรถนะย่อย
C1. การ
EC1.1 แปลงหหน้าจอ และ / หรื
หอ
ดําเนินการ
ลําดับงงาน เป็นผังไหลล
พัฒนา
EC1.2 พัฒนาาโปรแกรมตามผัผังไหล
โปปรแกรม
C2.
C ทดสอบ EC2.1 ออกแบบบบททดสอบโโปรแกรม
โปปรแกรมย่อย
ย่อย
EC2.2 ตรวจสสอบทดสอบโปรรแกรม
ย่อย
EC2.3 ทดสอบบโปรแกรมย่อยตาม
ย
บททดดสอบ
EC2.4 บันทึก ข้อผิดพลาดจากกการ
ทดสอ บโปรแกรมย่อย
C3.
C แก้ไข
EC3.1 หาจุดผิ ดพลาดตามบันทึ
น ก
ข้้อผิดพลาด
ข้อผิดพพลาด
EC3.2 แก้ไขข้ข้อผิดพลาดของโปรแกรม
EC3.3 ทดสอบบการแก้ไขขอผิผิดพลาด
ของโปปรแกรม

8/5/2563 BE 14:20

208

Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 10 No. 3 September – December, 2019

จจากตารางที่ 2 แสดงสมรรถนะหลักของอาาชีพ
นักพัฒนาาระบบระดับ 3 ใน 3 สรรถนะหลัก ได้แก่ C1
สมรรถนะะการดําเนินการร พัฒนาโปรแกกรม ประกอบดด้วย
สมรรถนะย่อย 2 สมรรถถนะย่อย คือ ECC1.1 แปลงหน้า้ จอ
และ / หรืรือ ลําดับงาน เป็นผังไหล และ
แ EC1.2พัฒ
ฒนา
โปรแกรมมตามผังไหล สมรรถนะที่ 2 คือ C2ทดสสอบ
โปรแกรมมย่อยประกอบด้วย 4 สมรรรถนะย่อย ได้ด้แก่
EC2.1 อออกแบบบททดสอบโปรแกรมมย่อย
ECC2.2
ตรวจสอบบทดสอบ โปรแแกรมย่อย EC2.3
E
ทดสสอบ
โปรแกรมย่อยตามบททดดสอบ และ EC2.4
E
บันทึกกข้อ
ผิดพลาดจจากการทดสออบโปรแกรมย่อย
อ และสมรรถถนะ
หลักสุดท้ ายคือ C3. แก้ก้ไข ข้อผิดพลาด ประกอบด้ด้วย
สมรรถนะะย่อย 3 สมรรถนะย่อย ได้แก่
แ EC3.1 หาาจุด
ผิ ดพลาด ตามบั นทึ กข้ อผิ
อ ดพลาด ECC3.2
แกก้ ไข
ข้อ ผิดพลลาดของโปรแกรรม และ EC3.33 ทดสอบการแแก้ไข
ข้อ ผิดพลลาดของโปรแกรรม
55.1.3 องค์ประกอบด้านการจัจัดกลุ่มผู้เรียน เเป็น
กระบวนกการในการจัดกลุ
ก ่มผู้เรียนด้วยเทคนิ
ย คแผนผังงจัด
ระเบียบตตนเอง (Self-Orrganizing Map)
M ประกอบดด้วย
ขั้นตอนในนการประมวลผผล 3 ขั้นตอนหลลัก ดังรูปที่ 3 แและ
ผลการจัดกลุ่มผู้เรียนได้กลุ
ก ่มผู้เรียน 9 กลุ
ก ่ม ดังรูปที่ 4

รูปที่ 3 ขั้นตอนการจจัดกลุ่มผู้เรียน

Clus11 Clus2 Clus3 Clus44 Clus5 Cluus6 Clus7 Clus8 Clus9
รูปที่ 4 ผลการจัดกลุมผู
่ ้เรียน
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ขั้นที่ 1 เตรียมข้อมูล เป็นขั้นตอนการบันทึกและ
ประมวลผลข้ อมู ลคะแนนการทดสอบตามเกณฑ์ การ
ปฏิบัติงานเบื้องต้น โดยรวบรวมคะแนนการปฏิบัติงานใน
สมรรถนะย่อยทั้ง 9 สมรรถนะย่อย จากนั้นจึงคํานวณ
ระดั บคะแนนเฉลี่ ยของแต่ ละสมรรถนะย่ อย ได้ระดั บ
คะแนนเฉลี่ ย ซึ่ ง ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ในการจั ด กลุ่ ม
ผู้ เ รี ย น โดยกํ า หนดตั ว แปรตามหมายเลขข้ อ ของ
สมรรถนะย่อยตามตารางที่ 2 ได้แก่ EC1.1คือสมรรถนะ
ย่อยที่1.1 EC1.2 คือสมรรถนะย่อยที่1.2 EC2.1 คือ
สมรรถนะย่อยที่2.1 EC2.2 คือสมรรถนะย่อยที่2.2
EC2.3 คือสมรรถนะย่อยที่2.3 EC2.4 คือสมรรถนะย่อย
ที่2.4 EC3.1 คือสมรรถนะย่อยที่3.1 EC3.2คือสมรรถนะ
ย่อยที่3.2 และ EC3. 3 คือสมรรถนะย่อยที่3.3
ขั้นที่ 2 จัดกลุ่ม เป็นการจัดกลุ่มผู้เรียนด้วยแผนผังจัด
ระเบียบตนเองตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อ 4.4.2

จากรูปที่ 4 และตารางที่ 3 กลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะ
ย่อยอยู่ในระดับสูงสุด คือ 1.00 มีจํานวน 4 กลุ่ม คือ
ผู้เรียน Clus5 ในสมรรถนะย่อยที่ 3.2 แก้ไขข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม ผู้เรียน Clus6 และ Clus8 ในสมรรถนะ
ย่อยที่ 2.4 บันทึกข้อผิดพลาดจากการทดสอบโปรแกรม
ย่อย และ Clus7 มีในสมรรถนะย่อยที่ 2.1 ออกแบบ
ทดสอบโปรแกรมย่อย
แต่เมื่อพิจารณาระดับสมรรถนะที่มีค่าต่ําที่สุด คือ
0.00 พบว่า ผู้เรียน Clus1 มีระดับสมรรถนะย่อยที่ 2.1
ออกแบบบททดสอบโปรแกรมย่อย ต่ําที่สุด
กลุ่มผู้เรียน Clus1 มีค่าเฉลี่ยในสมรรถนะที่ 3.3
ทดสอบการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม สูงที่สุด ส่วน
สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ สมรรถนะที่ 2.1 ออกแบบ
บททดสอบ โปรแกรมย่อย

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยในแต่ละสมรรถนะย่อยของผู้เรียนรายกลุ่ม
กลุ่ม
ผู้เรียน
Clus1
Clus2
Clus3
Clus4
Clus5
Clus6
Clus7
Clus8
Clus9

EC1.1
0.23
0.54
0.42
0.65
0.33
0.50
0.42
0.59
0.79

EC1.2
0.69
0.66
0.27
0.60
0.70
0.50
0.71
0.83
0.41

ระดับคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะย่อย
EC2.1
EC2.2
EC2.3
EC2.4
0.00
0.67
0.54
0.58
0.34
0.46
0.44
0.47
0.45
0.70
0.76
0.45
0.43
0.51
0.78
0.50
0.50
0.60
0.53
0.50
0.31
0.59
0.37
1.00
1.00
0.70
0.67
0.46
0.72
0.63
0.11
1.00
0.73
0.79
0.18
0.77

กลุ่มผู้เรียน Clus2 มีค่าเฉลี่ยในสมรรถนะที่ 1.2
พั ฒ นาโปรแกรมตามผั ง ไหล สู ง ที่ สุ ด สมรรถนะที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ สมรรถนะที่ 2.1 ออกแบบบททดสอบ
โปรแกรมย่อย
กลุ่มผู้เรียน Clus3 มีค่าเฉลี่ยในสมรรถนะที่ 2.3
ทดสอบโปรแกรมย่อยตามบททดสอบ สูงที่สุด สมรรถนะ
ที่มีค่าเฉลี่ ยต่ําที่สุดคื อ สมรรถนะที่ ทดสอบการแก้ไข
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม
กลุ่มผู้เรียน Clus4 มีค่าเฉลี่ยในสมรรถนะที่ 3.2
แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม สูงที่สุด สมรรถนะที่มี
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EC3.1
0.27
0.64
0.59
0.27
0.75
0.72
0.48
0.67
0.57

EC3.2
0.54
0.38
0.41
0.93
1.00
0.88
0.54
0.78
0.68

EC3.3
0.77
0.47
0.05
0.77
0.4
0.44
0.79
0.89
0.14

ค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ สมรรถนะที่ 2.1 ออกแบบบททดสอบ
โปรแกรมย่อย
กลุ่มผู้เรียน Clus5 มีค่าเฉลี่ยในสมรรถนะที่ 3.2
แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม สูงที่สุด สมรรถนะที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ สมรรถนะที่ 1.1 แปลง และ / หรือ
ลําดับงาน เป็นผังไหล
กลุ่มผู้เรียน Clus6 มีค่าเฉลี่ยในสมรรถนะที่ 2.4
บันทึกข้อผิดพลาดจากการ ทดสอบโปรแกรมย่อย สูง
ที่สุด สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ สมรรถนะที่ 2.1
ออกแบบบททดสอบ โปรแกรมย่อย
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กลุ่มผู้เรียน Clus7 มีค่าเฉลี่ยในสมรรถนะ 2.1
ออกแบบบททดสอบ โปรแกรมย่อย สูงที่สุด สมรรถนะที่
มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ 1.1แปลงหน้าจอและ/หรือลําดับ
งานเป็นผังไหล
กลุ่มผู้เรียน Clus8 มีค่าเฉลี่ยในสมรรถนะที่ 2.4
บันทึกข้อผิดพลาดจากการ ทดสอบโปรแกรมย่อย สูงที่สุด

สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ 2.3 ทดสอบโปรแกรม
ย่อยตามบททดสอบ
กลุ่มผู้เรียน Clus9 มีค่าเฉลี่ยในสมรรถนะ 1.1
แปลงหน้าจอ และ / หรือ ลําดับงาน เป็นผังไหล และ 2.2
ตรวจสอบทดสอบ โปรแกรมย่อย สูงที่สุด สมรรถนะที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ สมรรถนะที่ 3.3 ทดสอบการแก้ไข
ข้อผิดพลาด

รูปที่ 5 ระดับสมรรถนะย่อยเฉลี่ยของกลุ่มผู้เรียน
เมื่ อ นํ า ชุ ด ข้ อ มู ล การจั ด กลุ่ ม ผู้ เ รี ย นมาสร้ า ง
แผนภู มิ พื้ น ผิ ว ทํ า ให้ เ ห็ น ถึ ง กลุ่ ม ผู้ เ รี ย นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย
สมรรถนะย่อยแตกต่างกันโดยมีผู้เรียน 4 กลุ่ม ที่มี
สมรรถนะย่อยสูงที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 5
เมื่ อนํ าข้ อมู ลมาสร้ างแผนภู มิ แบบเรี ยงซ้ อน
ดังรูปที่ 6 พบว่าผู้เรียน Clus8 มีสมรรถนะโดยรวม
สูงที่สุด แต่ยังมีระดับสมรรถนะย่อยที่ 2.3 ที่ยังต้อง
พัฒนา ส่วนผู้เรียนที่มีระดับสมรรถนะโดยรวมต่ําที่สุดคือ
Clus3 ซึ่งต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะที่ 3.3
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5.1.4 องค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ เป็นนําผลจากการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะ
แตกต่างกันมาเป็นข้อมูลในการจัดกระบวนการเรียนรู้
โดยวิธีการเรียนร่วมกัน (Collaborative Learning
Method) อาจใช้วิธีการเรียนรู้โดยจัดกลุ่มผู้เรียนในกลุ่ม
เดียวกัน หรือจัดกลุ่มผู้เรียนจากคนละกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียน
ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการจัดการกระบวนการ
เรียนรู้แบบต่าง ๆ หรือจัดสภาพแวดล้อมในการจัดการ
เรียนรู้เป็นรูปแบบและวิธีการในการสื่อสารออนไลน์
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2562

รูปที่ 6 รายละเอียดดสมรรถนะย่อยของผู
ย ้เรียนราายกลุ่ม
6. การอภิปรายผล
6.1 กการสังเคราะห์รูรูปแบบการจัดการเรี
ด
ยนรู้ร่วมมกัน
ออนไลน์โดยจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนนะแตกต่างกันดด้วย
แผนผังจัดดระเบียบตนเอองในครั้งนี้ ได้รูรปแบบที่สามาารถ
นําไปเป็นแบบแผนในกาารจัดกระบวนกการเรียนรู้และกการ
ฐ
ต่างระหว่างบุคคคล
พัฒนาบททเรียน บนพื้นฐานความแตกต
และระดั บบสมรรถนะที่ แตกต่
แ างกั น ทํทาให้ ผู้ เรี ยนได้ด้ ฝึ ก
ปฏิบัติและะทํางานที่ได้รบมอบหมายร่
บั
วมกั
ม นอันจะส่งเสสริม
การทํ างาานเป็ นที มและะเสริ มสร้ างสมมรรถนะที่ ผู้ เรี ยน
ต้องการการพัฒนาให้พัฒนาขึ้นด้วยคววามช่วยเหลือจจาก
เพื่อนผู้เรียยนด้วยกัน
6.2 ผลการวิเคราาะห์ข้อมูลของงกลุ่มผู้เรียนพบบว่า
ผู้เรียนบางกลุ่มมีระดับสมรรถนะย่
ส
อยสสูงสุดแต่อีกกลุลุ่มมี
ระบบสมรรรถนะย่อยเดียวกั
ย นต่ําที่สุด เช่น ผู้เรียนกลุลุ่มที่
7 มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะย่ย่อยที่ 2.1 อออกแบบบททดสสอบ
โปรแกรมย่อย สูงที่สุด คือ 1.00 ตรงข้้ามกับ ผู้เรียนกกลุ่ม
ที่ 1 มีระะดับสมรรถนะยย่อยที่ 2.1 อออกแบบบททดสสอบ
โปรแกรมย่อย ต่ําที่สุด คือ 0.00 ดังนัน้นในกระบวนกการ
จัดการเรียยนรู้ ครูสามารถถจัดกระบวนกาารเรียนรู้ให้ทงั้ สสอง
กลุ่มเรียนนรู้ร่วมกันเพื่อใหห้ผู้เรียนกลุ่มที่ 7 ได้ช่วยเหหลือ
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ผู้เรียนกลุ่มที่ 1 ใหห้พัฒนาสมรรถถนะด้านการอออกแบบบท
ทดดสอบโปรแกรมย่อยให้สูงขึ้น เเป็นต้น
การจัดกลุ่มผูเรี
้ ยนสามารถจัจัดกลุ่มผู้เรียนใในลักษณะ
ที่มีมีสมรรถนะในกกลุ่มเดียวกันใกกล้เคียงกัน หรืือจัดกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีสมรรถถนะที่แตกต่างงกัน โดยคัดเลืลือกผู้เรียน
จากกแต่ละกลุ่มเพือสร้
่อ างกลุ่มผู้เรี ยนกลุ่มใหม่ทมีี่มสี มรรถนะ
แตตกต่างกันก็ได้ แล้วแต่กระบววนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน
ผลการจัดกลุมผู
่ม ้เรียนด้วยรูปปแบบการจัดกลุ
ก ่มผู้เรียน
ที่มีมีสมรรถนะแตกกต่างกันด้วยแแผนผังจัดระเบีบียบตนเอง
สามมารถนํามาใช้เป็ปนเครื่องมือในนการวิเคราะห์ผู้เรียนจาก
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่ งจะอํานวยคววามสะดวก
ต่อครู
อ ผู้สอนในการวางแผนแลละจัดกิจกรรมกการเรียนรู้
แลละส่ ง เสริ ม ผู้ เรี ย นให้ เ รี ย นรู้ ไ ด้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพภายใต้
หลัลักการเรียนรู้รวมกั
่ว น อันจะส่งงเสริมทั้งทักษะะอาชีพและ
ทักษะชี
ก วิตซึ่งเป็นพื
น ้นฐานในการรก้าวสู่ตลาดแรรงงาน เป็น
แรงงานที่พร้อมปปฏิบัติงานและะพัฒนาศักยภภาพในการ
แข่งขันของประเททศต่อไป
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